zapisnik sestanka tekmovalne komisije za lov rib z umetno muho
s popravki UO

telefon:
01 256 12 94
telefaks: 01 256 12 95
e- naslov: sekretar.rzs@ribiska-zveza.si

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
3. rednega sestanka tekmovalne komisije predsedstva RZS
za lov rib z umetno muho v tem mandatu
Sestanek je bil v petek, 5. decembra 2008 z začetkom ob 18. uri v gostilni Bevc v Lukovici.
Prisotni:
- k o m i s i j a : predsednik Dušan ŽUNTER ter člani David BABIČ, Janez CERKOVNIK, Aljoša
CRKVENJAŠ, Edo JANUŠ in Anton KELBL;
- predstavniki RD katerih ekipe tekmujejo v državnem prvenstvu: Bojan LUKŠE (Mozirje), Marjan
KOLAR (Medvode), Aleš SAJOVIC (Vrhnika), Stanko PREDNIK (Koroška), Drago
ORNIK (Maribor), Gorazd JELENKO (Slov. Bistrica), Renato FIJAVŽ (Celje), Branko
GRADIŠNIK, Branko PUNČUH;
Odsotni člani kom.: - opr.: /
- neopr.: /
Odsotni drugi vabljeni: predstavnik RZS, predstavniki ostalih družin.
SKLEPČNOST: Od šestih so prisotni vsi člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in realizacije sklepov.
2. Sprejetje izhodišč za izvedbo tekmovanj v letu 2009.
3. Določitev točk za spremembe oz. dopolnitve tekmovalnega Pravilnika o tekmovanjih v
sladkovodnem športnem ribolovu in Pravil o tekmovanjih v lovu rib z umetno muho.
4. Določitev urnika opravil, ki jih mora realizirati MTK po planu RZS.
5. Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacije sklepov.
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka je opravil David Babič. Posebne razprave po tej točki ni bilo.
Soglasno je sprejet sklep:
sklep 1:

Komisija potrjuje zapisnik in realizacijo sklepov prejšnjega sestanka.
Ad 2

Sprejetje izhodišč za izvedbo tekmovanj v letu 2009.
Predsednik MTK je še enkrat predstavil izhodišča, ki so podana v zapisniku prejšnjega sestanka.
1/3

zapisnik sestanka tekmovalne komisije za lov rib z umetno muho
s popravki UO

Skupno stališče udeležencev je, da je prav, da se muharska liga razvija in prilagaja svetovnim
smernicam, ampak ne na škodo ribiške etike in že doseženemu nivoju državnega prvenstva. Predvsem
je sporna uporaba treh muh in omejevanje števila tekmovalcev.
Po zelo konstruktivni debati smo prišli do skupnega mnenja, da je potrebno državno prvenstvo v
muharjenju realizirati v skladu s sprejetimi spremembami oz. dopolnitvami že v tekmovalnem letu 2009.
Zato je potrebno TAKOJ s strani RZS potrditi potrebne spremembe členov v Pravilniku in Pravilih, ki
bodo to omogočile.
Z večino glasov ZA smo sprejeli naslednja izhodišča za izvedbo tekmovanj v letu 2009:
sklep 2:
-

-

-

-

-

Izhodišča za spremembe oz. dopolnitve aktov, ki določajo organizacijo in izvedbo tekmovanj
v muharjenju, so:

Državno prvenstvo v muharjenju se 'razdeli' v dva ločena sklopa: prvi del ostane v osnovi enak
dosedanjemu, v drugi del pa se uvrsti petindvajset (25) tekmovalcev z vrha lestvice do
zapolnitve mest.
Prvi del obsega šest (6) tekem, od katerih se računa v ekipno uvrstitev vseh šest doseženih
rezultatov, pet najboljših doseženih rezultatov posameznega tekmovalca pa v uvrstitev
posameznika.
Na podlagi rezultatov prvega dela razglasimo ekipnega prvaka državnega prvenstva v
muharjenju, kot tudi posameznika.
V prvem delu se organizator tekme po lastni presoji odloči za izvedbo tekme v soboto ali v
nedeljo. Na organizatorja apeliramo, da bi tekmovanje organiziral v soboto!
Pri merjenju ribe več ne rabi biti prisoten drugi tekmovalec. Sodnik v karton zabeleži le številko
tekmovalca, katerega je povabil k merjenju in ga je obvestil o rezultatu merjenja.
Določilo o izgubi tekmovalnega lista se striktno izvaja.
Prvi del prvenstva se zaključi v prvi polovici leta.
V drugi del tekmovanja se uvrsti tekmovalec na podlagi rezultata doseženega v posamezni
uvrstitvi iz prvega dela in lastne odločitve, katero potrdi s pisnim soglasjem, ki ga pripravi MTK.
V drugi del tekmovalec prenese število točk glede na uvrstitev iz prvega dela (1. mesto – 1
točka, 5. mesto – 5 točk,…) kar nato v skupnem seštevku dejansko pomeni uvrstitev ene tekme
v drugem delu.
V drugem delu ni izbrisa najslabšega rezultata.
V drugem delu se tekmuje v skladu z aktualnimi pravili svetovnega prvenstva (če je to
omogočeno).
V celotnem državnem prvenstvu štejejo v rezultat, poleg že naštetih rib v Pravilih, tudi vse
ostale vrste rib, ki niso v varstveni dobi in niso zaščitene. Za izračun točk teh vrst rib na osnovi
izmerjene dolžine se uporabi koeficient = 0,7.
Točkuje se v gobček ali okolico gobčka zapeta riba; to je v predel glave do zaključka škržnega
poklopca.
Ad 3

Določitev točk za spremembe oz. dopolnitve tekmovalnega Pravilnika o tekmovanjih v sladkovodnem
športnem ribolovu in Pravil o tekmovanjih v lovu rib z umetno muho.
V razpravi pod prejšnjo točko dnevnega reda se je izkazalo, da je možno izpeljati 'prvi del' državnega
prvenstva že z nekaj spremembami Pravil o tekmovanjih v lovu rib z umetno muho (pravilneje: Pravil o
tekmovanjih v muharjenju!). Prav tako obstoječi akti že zdaj z rahlimi popravki omogočajo izvedbo
'drugega dela' tekmovanj! Najzahtevnejša je sprememba aktov, ki bo omogočila organizacijo tekem v
muharjenju z več muhami. To bi bilo mogoče izvesti na vsaj dva različna načina, ampak v obeh primerih
je potrebna sprememba oz. dopolnitev tudi členov v Pravilnikih.
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Za urgentno sprejetje dopolnitev oz. sprememb členov aktov, ki določajo organizacijo in izvedbo tekem
za državno prvenstvo v muharjenju, bo potrebno ustanoviti ožjo delovno skupino vključno s
predstavnikom RZS oz. njenih pravnih služb, ki morajo določila iz točke 2 čim prej, vsekakor pa še pred
zaključkom razpisnih rokov, vnesti v akte, ki bodo določali organizacijo in izvedbo tekmovanj v
muharjenju v tekmovalnem letu 2009.
sklep 3:

Komisija predlaga, da še pred razpisnimi roki odgovorni organi RZS v sodelovanju s
tekmovalno podkomisijo za LRM uskladijo in potrdijo potrebne spremembe oz. dopolnitve
aktov, ki bodo omogočili organizacijo in izvedbo tekem v muharjenju v skladu s sprejetimi
smernicami za leto 2009.
Ad 4

Določitev urnika opravil, ki jih mora realizirati MTK po planu RZS.
S strani RZS ni bilo posredovanega nobenega predloga ali zahtevka.

Ad 5
Razno.
 Predsednik MTK pove, da je, kot je že znano, odstopil od mesta trenerja reprezentance in meni, da
bi to mesto odlično zasedel večkratni državni prvak in reprezentant g. Branko KONC. Vsi prisotni se
strinjamo, da g. Konca podpremo, če bo pripravljen prevzeti to odgovornost!
Sestanek je bil končan ob 2030.
Lukovica, dne 05. 12. 2008
Zabeležil:
David BABIČ

Predsednik komisije:
Dušan ŽUNTER
(tel. potrditev: 29.01.2009)

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji na UO RZS.
Kopije zapisnika prejmejo: -

člani komisije,
člani UO,
v zapisniku zadolženi posamezniki,
arhiv RZS.

Obvestilo o objavi na spletnih straneh prejmejo:
- udeleženci sestanka,
- člani UO RZS,
- člani NO RZS,
- vse RD, ki uporabljajo e- pošto.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO: 30. januarja 2009.
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